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Αθήνα,  26.5.2017    
Αρ. πρωτ: 847 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  
Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017  

Η κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον στον κλάδο μας είναι οριακή. Της αρχικής του διάσπασης, με το 
διαχωρισμό του ΣΔΟΕ και των Κτηματικών (υπηρεσίες που παραμένουν ακόμα σε ένα ομιχλώδες τοπίο), ήρθε η επί μήνες 
κοροϊδία της δήθεν επικείμενης αντιμετώπισης της μισθολογικής διαφοροποίησης των νέων συναδέλφων. Εξελίξεις που 
προφανώς δεν είναι τυχαίες και ανεξάρτητες από όσα προωθούνται για το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής 
και την υλοποίηση ενός νόμου που στον πυρήνα του έχει τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τον κατακερματισμό 
των εργαζομένων σε πλήθος κατηγοριών και υποκατηγοριών.  

Οι μέχρι τώρα δεσμεύσεις περί ‘’σεβασμού των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων’’ αποδεικνύονται κενές περιεχομένου και η 
εφαρμογή του νόμου προβλέπει (όπως προκύπτει και από επίσημη ενημέρωση) εκτός των άλλων: 

 Την εφάπαξ αξιολόγηση του προσωπικού προκειμένου να κριθεί ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή. 

 Όσοι δεν κριθούν ικανοί να ανταποκριθούν στις… αυξημένες απαιτήσεις της Αρχής, θα τεθούν στη διάθεση του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Εκτός της αρχικής αξιολόγησης, προβλέπεται και πάγιο σύστημα αξιολόγησης το οποίο, εκτός των άλλων: 

 Θα κατατάξει του υπαλλήλους σε μία απ’ τις 8 κατηγορίες – επίπεδα, στα οποία θα αντιστοιχεί διαφορετικό μισθολογικό 

επίπεδο. 

 Εντός αυτών των κατηγοριών θα υπάρχουν 5 έως 6 διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια. 

 Τη βασική ευθύνη για την κατάταξη του κάθε υπαλλήλου σε επίπεδο – κατηγορία, θα έχει ο εκάστοτε προϊστάμενος, 

με υποκειμενικά κριτήρια και το βαθμό επίτευξης ατομικών στόχων, καθορισμένων επίσης απ’ τον προϊστάμενο. 
 

Καλούμε τη Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής να σταματήσει κάθε σκέψη που σχετίζεται με την αμφισβήτηση των 
θέσεων εργασίας. Καθιστούμε σαφές πως σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε οι υπηρεσίες μας να γίνουν πεδίο 

κανιβαλισμού και ανθρωποφαγίας. 

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω απ την Ανεξάρτητη Αρχή (που η ίδια δημιούργησε) και να 
πάρει θέση για την προωθούμενη κατάργηση δικαιωμάτων, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τις νέες 

διαθεσιμότητες. 

Με αγώνα και Αλληλεγγύη, Θα αποτρέψουμε:  

 τα σχέδια για Νέες Διαθεσιμότητες 

 την παγίωση της Μισθολογικής Διαφοροποίησης των νέων συναδέλφων 

 την εξατομίκευση της μισθοδοσίας 

 τη δημιουργία συνθηκών κανιβαλισμού στις υπηρεσίες μας 
 

Συμμετέχουμε Μαζικά στην απεργία της Πέμπτης 1ης Ιουνίου 2017,  

(που έχουν κηρύξει οι Τρείς Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ) 

Και την απεργιακή συγκέντρωση στις 9πμ στο ΥΠΟΙΚ (Σύνταγμα - Νίκης 5-7) 
 

Για το Δ.Σ 
 

          Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 
Μέρκος Δημήτριος                   Γεωργιόπουλος Διονύσιος 


